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Vejledning til deltagere om handicapundervisning og handicaperklæring  

Indledning 

Kommunen yder tilskud til at aftenskoler og oplysningsforbund (i det følgende benævnt 

oplysningsforbund) kan tilbyde voksenundervisning. Det kommunale tilskud til 

oplysningsforbundene varierer alt efter om der er tale om almindelig undervisning eller såkaldt 

handicapundervisning, hvor deltagerne på holdet er handicappede i relation til det konkrete fag 

eller emne.  

Særlige kendetegn for handicapundervisning 

Handicapundervisning er almindelig voksenundervisning, hvor læreren gennem en særlig 

tilrettelæggelse og pædagogisk indsats sikrer, at du, selvom du er handicappet i relation til det 

konkrete emne, alligevel opnår fuldt udbytte af undervisningen.  

Det, at du er handicappet, er altså ikke ensbetydende med, at du er handicappet i forhold til et 

konkret emne. Det er dog vigtigt at understrege, at deltageren eksempelvis i sig selv ikke er 

handicappet i forhold til et konkret emne ved at være ældre eller gravid.  

Undervisningen kan tilrettelægges således, at deltagere, der er handicappede i forhold til 

emnet, kan integreres på et alment hold, eller der kan oprettes hold særligt tilrettelagt for 

handicappede.  

I Hillerød Kommune kan der på et handicaphold maksimalt være 8 deltagere, som er 

handicappede i relation til et konkret emne. På et blandet hold med både deltagere, der er 

handicappede i relation til det konkrete emne og deltagere, som ikke er handicappede i 

relation til det konkrete emne kan der maksimalt være 10 deltagere på holdet.  

Eksempler på hvad der kan være – eller ikke er tilskudsberettiget 

handicapundervisning 

 Handicappede deltagere integreret på alment hold: 

En kørestolsbruger eller gangbesværet person betragtes som almindelig deltager i fag som 

eksempelvis sprog, historie eller IT, men i fag som bevægelseslære kan den pågældende være 

handicappede i forhold til emnet. 

En person, der er ordblind betragtes som almindelig deltager i fag som eksempelvis tegning, 

maling eller gastronomi, men i fag som sprog og historie kan den pågældende være 

handicappet i forhold til emnet. 

 Særligt tilrettelagt hold for handicappede: 

Undervisning i historie, litteratur m.v. tilrettelagt for personer, hvor indlæringsvanskeligheden 

beror på et handicap, som eksempelvis sent hjerneskadede eller udviklingshæmmede er 

handicapundervisning. 
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Undervisning i historie, litteratur m.v. tilrettelagt for bevægelseshandicappede er ikke 

handicapundervisning. 

Undervisning for blinde i blindskrift betragtes heller ikke som handicapundervisning. 

 Ikke tilskudsberettiget undervisning 

Der kan opstå undervisningsforløb, som har karakter af genoptræning eller behandling. Det 

kan eksempelvis være rygøvelser tilrettelagt for personer med dårlig ryg eller kurser for 

angstlidende, hvor emne og formål er at formindske angstfølelsen. Det hører under anden 

lovgivning og kan ikke opnå undervisningstilskud. 

Samarbejde mellem voksenundervisningen og institutioner, hvor undervisningen erstatter eller 

er en integreret del af den samarbejdende institutions virksomhed, kan heller ikke opnå 

undervisningstilskud. 

Handicaperklæring 

Som deltager, der er handicappet i relation til et konkret emne, vil oplysningsforbundet bede 

dig om at skrive under på en handicaperklæring. Oplysningsforbundet skal opbevare den 

underskrevne handicaperklæring i 5 år, og erklæringen skal udleveres til kommunen på 

forlangende. 
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Handicaperklæring 

 
Undertegnede bekræfter hermed med min underskrift, at jeg deltager på 

nedenstående hold, som handicappet i relation til det konkrete emne, der 
undervises i på holdet. Jeg bekræfter ligeledes, at jeg er bekendt med 

”Vejledning til deltagere om handicapundervisning og handicaperklæring”. 

 
Hold nr.   

Holdnavn  

Navn  

Cpr.nr.  

Adresse  

Postnr. og by  

Tlf.nr.  

Mail  

 

Ved kursusstart er jeg tilmeldt folkeregistret i                                   Kommune 

 

 

Handicappet i forhold til det konkrete undervisningsemne består i: 

 

 

 

 

(fx læse- og stavevanskeligheder, hørevanskeligheder, synsvanskeligheder, tale- og sprogvanskeligheder, generelle 

indlæringsvanskeligheder, psykisk lidelse, bevægelseshæmmet eller andet) 

 
Er deltageren ikke selv i stand til at underskrive erklæringen, underskrives den af en pårørende. 
Dato og deltagers underskrift: 

 

 

Dato og skoleleders underskrift: 

 

 

 
 

 
 

Hvad er handicapundervisning? Handicapundervisning er almindelig voksenundervisning, hvor læreren gennem en 
særlig tilrettelæggelse og pædagogisk indsats sikrer, at du, selvom du er handicappet i relation til det 

konkrete emne, alligevel opnår fuldt udbytte af undervisningen. 

I Hillerød Kommune må der maksimalt være 8 deltagere på handicaphold og maksimalt 10 deltagere på blandede hold 
(hold med både handicappede og ikke handicappede deltagere i relation til det konkrete emne). 

 
Hvad bruger aftenskolen/oplysningsforbundet handicaperklæringen til? Aftenskolen/oplysningsforbundet får 

et forhøjet tilskud fra kommunen til handicapundervisning, og oplysningsforbundet skal bruge handicaperklæringerne 
til at dokumentere overfor kommunen, at det forhøjede kommunale tilskud bliver udbetalt på korrekt grundlag. 

Aftenskolen/oplysningsforbundet opbevarer handicaperklæringerne i 5 år, og erklæringerne skal udleveres til 
kommunen på forlangende. 
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